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 يهادانشگاه يهاکتابداران کتابخانه ازینمورد  يهاتیصالح

  رانیدر ا یعلوم پزشک

 
 

  2/  محمدحسین بیگلو1پروانه ابوطالبی 

  چکیده
  

 هايمختلف، تعلیم نیروي انسانی را براي کار در کتابخانهرسانی پزشکی در سطوح هاي کتابداري و اطالعآموزشمقدمه: 
ر هاي علوم پزشکی کشوهاي موردنیاز کتابداران دانشگاهکنند. هدف این پژوهش، بررسی صالحیتمختلف پزشکی دنبال می

  رسانی پزشکی است. هاي رشته کتابداري و اطالعو میزان تطابق آن با سرفصل
انجام گرفته است. جامعه آماري پژوهش،  1395کاربردي است و به شیوه پیمایشی در سال  پژوهش حاضر از نوع کار:روش

هاي علوم پزشکی کشور بودند ها و کتابداران شاغل در دانشگاهعلمی گروه کتابداري پزشکی، مدیران کتابخانهاعضاي هیأت
ي محقق ها با استفاده از پرسشنامهآوري دادهجمع اند. اي انتخاب شدهي نمونه گیري تصادفی طبقهنفر به شیوه 240که 

  تحلیل شد. 22نسخه  SPSSافزار آماري ها با استفاده از نرمساخته انجام گرفته است. داده
هاي جستجوي اطالعات، از دیدگاه مدیران علمی صالحیتنتایج پژوهش نشان داد، از دیدگاه اعضاي هیأت ها:یافته

هاي اصلی هاي فردي و اخالقی به عنوان صالحیتهاي مدیریتی و از دیدگاه کتابداران صالحیتها صالحیتکتابخانه
ها بیان ترین صالحیتهاي پژوهش، به عنوان کم اهمیتتبررسی، صالحی ، از دیدگاه هر سه جامعه موردشناسایی شدند

رسانی پزشکی، در هاي رشته کتابداري و اطالعهاي موردنیاز کتابداران با سرفصلچنین میزان انطباق صالحیتهم شدند.
  درصد ارزیابی شد.  66درصد و در مقطع کارشناسی ارشد  60مقطع کارشناسی 

اي هاي حرفهاي خود الزم است از تواناییهاي حرفهدانش و مهارتء منظور ارتقا کتابداران پزشکی به گیري:نتیجه
رسانی پزشکی تواند براي حرفه کتابداري و اطالعهاي ارائه شده در این پژوهش میبرخوردار باشند و مجموعه صالحیت

  مفید و موثر واقع شود.
 ایران پزشکی، علوم هايدانشگاه علمی،هیأت اعضاي کتابخانه، مدیر ، کتابدار اي،صالحیت حرفه ها:کلیدواژه 

 
  :18/12/95: یینها رشیپذ  04/10/95: ییاصالح نها  17/05/95وصول مقاله  

  

                                                
  رانیاتبریز،  ز،یتبر یپزشک علوم دانشگاه ،پیراپزشکیدانشکده  ،یپزشک رسانیاطالع و يکتابدار ارشد کارشناس. 1
  )mh_biglu@yahoo.com؛ نویسنده مسئول (رانیا ز،یتبر ز،یتبر یپزشک علوم دانشگاه ،یراپزشکیپ دانشکده ه،یپا علوم یآموزش گروه اریدانش. 2
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سرعت   در جوامع دنیاي امروز فناوري اطالعات و ارتباطات به 
ست. فناوري اطالعات با ارائه اطالعات و به     در سترش ا حال گ

ــتراك گذاري دانش، جهان را به یک دهکده جهانی که           اشـ
هاي  منابع بسیاري در آن واقع شده، تبدیل کرده است. نوآوري   

ید، انت         عات، تول ئه اطال عات ارا ناوري اطال عات و    ف قال اطال
ــان    هاي مختلف را دچار    ها و حتی نهاد  رفتارهاي اجتماعی انسـ

 .]1[تغییرات اساسی کرده است 

نه           ید اطالعات علمی در زمی به افزایش تول هاي  با توجه به روند رو 
گوناگون و تخصصی شدن بیش از پیش علوم، دسترسی به موقع به       

. شود ضروریات هر جامعه پویا محسوب می   اطالعات دقیق علمی از
 نیاز جامعه ازهاي موردکردن اطالعات علمی در زمینه دسترس پذیر 
با توجه به  .رسانی است  متخصصان کتابداري و اطالع  رسالت اصلی   

بت و انتقال     علمی  و بروز نوآوري افزایش حجم اطالعات  ها در ث
با                 طه  فاوتی در راب ید و مت جد ظایف  لت و و عات، رســـا اطال

سانان نهاده شده       اطالع رسانی پزشکی بر عهده کتابداران و اطالع ر
ــت که با تغییر این وظایف، کت     اســـت.  اید  ابداران نیز ب  واضـــح اسـ

شی       سب کنند تا به تبع آن، هدف آموز صالحیت هاي جدیدي ک
کتابداري پزشـــکی که تربیت کتابدارانی با مهارت هاي الزم براي           

  تحقق یابد. است،  کار در کتابخانه هاي علوم پزشکی

کتابدار پزشــکی براي انجام وظایف کتابداري به صــورتی کارآمد، 
هاي اسـاسـی و اختصـاصـی برخوردار     صـالحیت الزم اسـت که از  

گرچه تاریخچه اعالن صــالحیت کتابداران به بیش از ســه   .باشــد
ت اهمی ها پیوسته موضوعی پر  گردد، اما صالحیت  ي قبل برمیدهه

هاي مورد یکی از رویکردهاي شـغلی و آموزشـی هسـتند.    در بحث
نگرش ها، دانش، مهارت و   توجه در زمینه شـــناســـایی صـــالحیت    

. در ]2[نیاز افراد براي انجام یک حرفه به صــورت موفق اســت مورد
توان گفت که صــالحیت ) میCompetencyتعریف صــالحیت (

ها شامل دانش، مهارت و نگرش است که   اي از شایستگی  مجموعه
هاي  به تناســـب هر شـــغل یا حرفه، تعیین و توســـط فرد در فرآیند       

هاي آموزشی، کاري و جامعه کسب و   آموزشی و تجربی در محیط 
  .]3[شود اي میتبدیل به رفتار حرفه

گرچه  شود که در بررسی بیشتر متون، این واقعیت مشخص می   
ــالحیت  انجمن ــطح جهانی ص ــده در س ــناخته ش هایی را هاي ش

  اند، اما به نظر می رســد که دربراي کار کتابداران معرفی کرده
ماعی،             هاي فرهنگی، اجت فاوت  به ت جه  با تو ــوري  هر کشـ

ــت که ای  ــادي و تکنولوژیکی خاص هر منطقه، الزم اس  ناقتص
ــالحیت ــرایط هر ص ها مورد بازنگري قرار گیرد و با توجه به ش

  .]4[کشور معرفی و ارایه گردد 
ها، مبناي در پژوهش حاضــر، براي مشــخص نمودن صــالحیت

هاي معرفی شــدة  هاي پیشــین و مهارتکار اســتفاده از پژوهش
ــت. در این زمینه، مقاله        ي  ها انجمن کتابداران آمریکا بوده اسـ

شد و با نگاه دقیق تر به        سی  شورهاي مختلف برر سیاري در ک ب
ــیم بندي   ــول   ها، می توان نتیج  هریک از تقسـ ه گرفت که اصـ

سی     سی در هریک از برر سا صرفا با توجه به     ا ست و  شابه ا ها م
فاوت  ماعی، اقتصــــادي و تکنولوژیکی،    ت هاي فرهنگی، اجت

  اند. جزییات متفاوتی مورد بررسی قرارگرفته
ــی، تهوري و فتاحی، حیاتی،      در حوزة پژوهش هاي زبان فارسـ

به این           هدي  قدم و ز یاري م ند ــف یاتی، اسـ حوزه  رادمهر و ح
ــوعی پرداخته اند[   هاي انجام   در ارتباط با پژوهش   ].4-8موضـ

مان       ــی، عالوه بر ســـاز به زبان انگلیسـ هاي بین المللی  شـــده 
نه           خا تاب ند انجمن ک مان بداري،  تا ــی  ک ــصـ ، انجمن هاي تخصـ

ــی و انجمن کتابداري آمریکا که به  کانادایی کتابداران پژوهش
ــالحیــت  معرفی     ــداران  صـ ــاب ــد    هــاي کت ــه ان ،  ]9-11[پرداخت
هاي دیگري را نیز در این زمینه می توان نام برد که به      پژوهش

ــالحیت  ردازند.   پتابداران می  هاي موردنیاز ک  معرفی و تبیین صـ
عات            طال له این م گان از جم چان و ری بارنز،  مان، الوتن و  رح

ست  شکی      . ]12-15[ا شان داد کتابداران پز شی ن اواله در پژوه
هایی را که موردنیاز کتابداران عمومی  نیاز دارند تمام صالحیت

ــت ــب کنند. عالوه بر این، دانش کافی را هم در حیطه  اس کس
صطالحات و مفاهیم        شامل ا سالمت که  شکی و علوم  علوم پز

ند       ــ باشـ ته  ــ ــت، داشـ ــکی اسـ ــاري   ]16[ پزشـ . خادهر و انصـ
 -1ها را به شش دسته:   هاي موردنیاز مدیران کتابخانهصالحیت 

ــالحیت  ــالحیت  -2هاي مدیریتی،   صـ ناختی،   صـ ــ  -3هاي شـ
ــالحیت ــالحیت -4هاي اجتماعی، صـ ــی، صـ  -5هاي انگیزشـ

هاي شغلی تقسیم بندي   صالحیت  -6هاي شخصی و   صالحیت 

 مقدمه
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 روش کار 

کند اي به این نکته اشاره میمقاله در نانتاکامجین .]17[کرده اند
به تکنولوژي       جه  با تو نه         که  خا تاب ید، ک جد با انواع    هاي  ها 

که همگی در        تغییرات در حوزه ند  ــت ناوري روبرو هسـ هاي ف
ــین کتابداري و اطالع  ــص ــانی  دانش، مهارت و نقش متخص رس

ــزایی می  ــی دیگر بیان  ]18[گذارد   تاثیر بسـ . اواله در پژوهشـ
ــتفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و          می کند که توانایی اسـ

ــتاري و   نرم افزار یکپارچه کتابخانه، مهارت         هاي ارتباطی نوشـ
کی هاي اطالعاتی پزشــکالمی و نیز توانایی اســتفاده از پایگاه

ري پابمد، به ترتیب به عنوان صالحیت اول، دوم مانند به کارگی
  .]19[و سوم رتبه بندي شده اند 
داران اهمیت کتابها نشان می دهد که بررسی مجموع این پیشینه

ــته واقعیتی انکار     ــص در آینده این رشـ ــت و  متخصـ  ناپذیر اسـ
سط انجمن  صالحیت  صاحب هاي معرفی شده تو  رنظها و افراد 

ست. هم چنین با توجه به       سئله ا شاهدي بر این م در این زمینه، 
نی      گو گر ــداري و            د ــاب کت حوزه  یر در  خ حوالت ا ت هــا و 

ــانیاطالع ــدن     رسـ ــکی، هماهنگ شـ با این     پزشـ بداران  کتا
یر ناپذ هاي جدید، ضرورتی انکارها و کسب مهارتدگرگونی

ــت.       و واقعیتی عینی و ملموس براي جامعه کتابداري ایران اسـ
نخستین گام براي رفع این نیازها، شناسایی و تعیین کم و کیف    
ــفاف     ــورت دقیق و ش ــت؛ بدین معنا که باید به ص این نیازهاس

ــوند. بنابراین،   نیازهاي مهارتی کتابدا ــایی و تعیین ش ــناس ران ش
نیاز  هاي موردپژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی صالحیت

هاي علوم پزشـکی کشـور و میزان   کتابداران پزشـکی دانشـگاه  
و  هاي موجود رشته کتابداريها با سرفصلتطابق این صالحیت

  رسانی پزشکی بپردازد.اطالع
  
  

 

شی در          پژوهش شیوه پیمای ست و به  ضر از نوع کاربردي ا حا
ــال  ــاي       1395سـ ــت. جامعه پژوهش را اعضـ انجام گرفته اسـ
یأت  نه       ه خا تاب مدیران ک غل در        علمی،  بداران شــــا تا ها و ک

شگاه  شور که داراي گروه کتابداري و    دان شکی ک هاي علوم پز
شکیل می     اطالع ن که داد. با توجه به آرسانی پزشکی هستند، ت

ــی ــاي هیأت     بررسـ هاي کتابداري و    علمی گروهدیدگاه اعضـ

نابراین فقط     اطالع ــت، ب مدنظر بوده اســ ــکی  ــانی پزشـ رســ
گاه   ــ بداري و        دانشـ تا که داراي گروه ک ــکی  هاي علوم پزشـ

  رسانی پزشکی بودند، انتخاب گردید.اطالع
ــاي   481جــامعــه آمــاري پژوهش  ــداران، اعضــ ــاب نفر از کت

ــکی و  العهاي کتابداري و اط   علمی گروههیأت  ــانی پزشـ رسـ
ــگاهمدیران کتابخانه ــت. حجم  هاي دانش ــی اس هاي مورد بررس

 240ان اي به میزگیري تصادفی طبقهنمونه بر اساس روش نمونه
هاي علوم پزشـکی کشـور، با اسـتفاده از فرمول    نفر از دانشـگاه 

푛تعیین حجم نمونه(  = (   ) انتخاب گردید. (
ــاي جامعه در این پژوهش، از به دلیل متفاوت بودن  تعداد اعض

ــگاه گیري تصــادفی طبقهنمونه هاي اي اســتفاده گردید و دانش
ــد و نمونه ــکی به عنوان یک طبقه در نظر گرفته ش ها  علوم پزش

هاي علمی گروهنیز متناســب با تعداد کتابداران، اعضــاي هیأت
در آن  هارســانی پزشــکی و مدیران کتابخانهکتابداري و اطالع

ها با دانشــگاه توزیع گردید. میزان نمونه در هریک از دانشــگاه
ــکی و  ــاتید گروه کتابداري پزشـ توجه به تعداد کتابداران، اسـ

نفر از دانشگاه  31ها در آن دانشگاه عبارتند از: مدیران کتابخانه
شکی ایران،   صفهان،      32علوم پز شکی ا شگاه علوم پز نفر از دان

نفر از دانشگاه علوم   11کی اهواز، نفر از دانشگاه علوم پزش   23
نفر  30نفر از دانشگاه علوم پزشکی تبریز،    22پزشکی بوشهر،   

ــکی تهران،    گاه علوم پزشـ ــ گاه علوم   23از دانشـ ــ نفر از دانشـ
نفر از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،      31پزشکی زاهدان،  

نفر از دانشــگاه   14نفر از دانشــگاه علوم پزشــکی کرمان،    23
   زشکی همدان.علوم پ

به طور کلی، انجام این پژوهش از سه بخش تشکیل شده است: 
در مرحله اول، بررسی جامعی از متون به منظور آشنایی با مبانی 

ــالحیت  ــلی در زمینه ص ــد تا مفهومی و مطالعات اص ها انجام ش
 هاي کتابداران از طریق متون شــناســایی شــوند. درصــالحیت

شنامۀ پژوهش طراحی   مرحله دوم، بر اساس بررسی مت   ون، پرس
ــد تا دیدگاه آنها در    و ســپس در میان جامعه پژوهش توزیع ش

  نیازشان سنجیده شود.  هاي موردمورد صالحیت
شامل              شنامه  س ست: بخش اول پر شکل از دو بخش ا شنامه مت س پر
شته          صیلی، ر سن، مدرك تح شناختی(جنس،  اطالعات جمعیت 
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ش دوم  پژوهش و بخکنندگان در تحصیلی، سابقه شغلی) شرکت     

بخش است. هر بخش شامل ده مولفه در    شش  سوال در   60شامل  
هاي موردنیاز کتابداران پزشــکی اســت که این   مورد صــالحیت 

ند از: صـــالحیت     بخش مدیریتی، صـــالحیت    ها عبارت هاي  هاي 
ها و فناوري اطالعات، هاي سیستم  جستجوي اطالعات، صالحیت  

یت   یت    صـــالح تا      هاي ارت هاي پژوهش، صـــالح های باطی و ن
هاي فردي و اخالقی. همچنین جهت اطالع بیشتر از نظر  صالحیت 

دهندگان، در انتهاي سواالت مربوط به هر بخش، یک سوال    پاسخ 
ــتري در مورد      ــیح بیش ــورت تمایل توض ــد تا در ص باز طراحی ش

ــنامه توســـط       هریک از مولفه   ــشـ ده نفر از ها بیاورند. روایی پرسـ
ضاي هیأت  شکی    اطالع کتابداري وهاي گروه علمیاع سانی پز ر

ســنجیده   97/0تایید و پایایی آن با محاســبه آلفاي کرونباخ برابر با 
ها در پایان با استفاده از نرم افزار  هاي حاصل از پرسشنامه   شد. داده 

سخه   SPSSآماري  تحلیل آماري شد. در این پژوهش براي   22ن
ــامل ت    تحلیل داده  ــیفی، شـ ــد  ها از آمار توصـ وزیع فراوانی، درصـ

 فراوانی، میانگین و انحراف معیار استفاده شده است.
هاي رشـته کتابداري و  هاي به دسـت آمده با سـرفصـل   صـالحیت 

شد،              اطالع سی ار شنا سی و کار شنا شکی در مقطع کار سانی پز ر
زشکی، بر  رسانی پ توسط پنج نفر از متخصصین کتابداري و اطالع   

شد تا مشخص شود که چه میزان     اساس سیاهه وارسی تطابق داده   

صالحیت  صل   از این  سرف شده اند و به     ها در  هاي درسی گنجانده 
سیاهه         شوند. این  صیل آموزش داده می  شجویان در دوران تح دان

ها و دروس مقطع کارشناسی     وارسی شامل لیست تمام صالحیت     
اي (بلی، خیر) گزینه و کارشــناســی ارشــد بود که به صــورت دو 

به متخصــصــین این امکان را داد تا بتوانند میزان هم طراحی شــد و 
 هاي درسی بررسی کنند.ها را در سرفصلپوشانی صالحیت

  
  

صالحیت  شده و نمرات      این بخش از پژوهش،  سایی  شنا هاي 
مده دســت آهاي بهدهد. یافتهمیانگین مربوط به آنها را ارائه می

شان می  ضاي هیأت  دهد که از دیدگاه(جدول یک) ن علمی، اع
نایی اداره کتابخانه و کم        به توا ــترین میانگین مربوط  ترین بیشـ

ــت. از دیدگاه  میانگین مربوط به توانایی در مدیریت بودجه اس
نه       خا تاب نایی در        مدیران ک به توا یانگین مربوط  ــترین م ها، بیشـ

مه    نا نایی در       ریزي امور و کمبر به توا یانگین مربوط  ترین م
ــترین میانگین  مدیریت بودجه  ــت. از دیدگاه کتابداران، بیش اس

نایی اداره کتابخانه و کم       به توا یانگین مرب مربوط  به  ترین م وط 
ــه جامعه      توانایی در مدیریت بودجه می     ــد. بنابراین، هر سـ باشـ

ــبت به کم اهمیت       ــانی نسـ ــالحیت دیدگاه یکسـ اي ه ترین صـ
 مدیریتی دارند.

  

  هاي مدیریتی از دیدگاه جامعه مورد بررسیمیانگین صالحیت جدول یک:

  هاي مدیریتیصالحیت
  علمیاعضاي هیأت

میانگین ±انحراف معیار   
 مدیران کتابخانه

میانگین ±انحراف معیار    
  کتابداران

میانگین ±انحراف معیار   
  7/4 ± 49/0  8/4 ± 32/0  8/4 ± 40/0 توانایی اداره کتابخانه

  6/4 ± 52/0  7/4 ± 49/0  8/4 ± 40/0 ها توانایی در تدوین سیاست
  6/4 ± 55/0  9/4 ± 28/0  6/4 ± 49/0 توانایی در برنامه ریزي امور 

  6/4 ±  53/0  8/4 ± 32/0  5/4 ± 51/0 توانایی در تصمیم گیري
  6/4 ± 54/0  7/4 ± 49/0  4/4 ± 51/0 هاتوانایی در مدیریت زمان و تعیین اولویت

  4/4 ± 70/0  4/4 ± 74/0  3/4 ± 58/0 توانایی در مدیریت بودجه 
  6/4 ± 59/0  5/4 ±  65/0  5/4 ± 50/0 توانایی در مدیریت تغییر

  6/4 ± 52/0  7/4 ± 42/0  5/4 ± 60/0 توانایی در مدیریت و توسعه کارکنان
  7/4 ±  50/0  8/4 ± 35/0  6/4 ± 49/0 توانایی در ارزیابی کمی و کیفی عملکرد کتابخانه

  6/4 ±  53/0  8/4 ± 45/0  6/4 ± 49/0 توانایی در حل مشکالت شغلی و حرفه اي
  4/46 ± 11/4  7/47 ± 3.45  9/45 ±  3.41  هاي مدیریتیمیانگین کلی صالحیت

 یافته ها
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ته   به  یاف جدول دو نشـــان می    هاي  هد، از  دســـت آمده از  د
ــاي هیأت     ــترین میانگین مربوط به    دیدگاه اعضـ علمی، بیشـ

شکی و کم     ستجوي اطالعات در حوزه پز شنایی با ج رین تآ
ــنایی با کاربرد انفورماتیک پزشـــکی  میانگین مربوط به آشـ

نه         خا تاب مدیران ک یدگاه  یانگین    اســـت. از د ــترین م ها، بیشـ
ــانی و کمه توانایی در ارائه خدمات اطالعمربوط ب ن تریرسـ

ــاعه و تبادل منابع کتابخانه  میانگین مربوط به توانایی در اشـ

به           یانگین مربوط  ــترین م بداران، بیشـ ــت. از دیدگاه کتا اسـ
شکی و کم     ستجوي اطالعات در حوزه پز شنایی با ج رین تآ

ــنایی با کاربرد انفورماتیک پزشـــکی  میانگین مربوط به آشـ
ــاي هیأت   ا ــت. بنابراین، اعضـ علمی و کتابداران دیدگاه     سـ

هاي ترین و کم اهمیت ترین صالحیتیکسانی نسبت به مهم
  این بخش دارند.

 
  هاي جستجوي اطالعات از دیدگاه جامعه مورد بررسیمیانگین صالحیت جدول دو:

  هاي جستجوي اطالعاتصالحیت
  علمیاعضاي هیأت

میانگین ±انحراف معیار   
انحراف مدیران کتابخانه 

میانگین ±معیار   
  کتابداران

میانگین ±انحراف معیار   
  7/4 ± 47/0  7/4 ± 50/0  0/5 ± 0/0  آشنایی با جستجوي اطالعات درحوزه پزشکی 

  6/4 ± 61/0  7/4 ± 51/0  6/4 ± 58/0  آشنایی با کاربرد انفورماتیک پزشکی 
  7/4 ± 52/0  7/4 ± 45/0  9/4 ± 21/0  توانایی در بازیابی اطالعات 

  7/4 ± 48/0  8/4 ± 40/0  8/4 ± 35/0  رسانی توانایی در ارائه خدمات اطالع
  6/4 ± 56/0  8/4 ± 40/0  7/4 ±  46/0  رسانی توانایی دراستفاده از ابزارهاي اطالع

  7/4 ± 48/0  7/4 ± 50/0  8/4 ± 40/0  زشکیپهاي کتابشناختی توانایی دراستفاده از پایگاه
  6/4 ± 60/0  6/4 ± 52/0  6/4 ± 48/0  ی زشکپ استفاده از پورتال منابع دیجیتالیتوانایی در 

  6/4 ± 51/0  6/4 ± 52/0  8/4 ± 40/0  توانایی در استفاده مناسب از اطالعات پزشکی
  5/4 ± 62/0  6/4 ± 65/0  6/4 ± 57/0  توانایی درجستجوي اطالعات پزشکی مبتنی برشواهد

  6/4 ± 57/0  5/4 ± 55/0  7/4 ± 46/0  توانایی دراشاعه وتبادل منابع کتابخانه 
  7/46 ± 11/4  0/47 ± 77/3  8/47 ± 46/2  هاي جستجوي اطالعاتمیانگین کلی صالحیت

  
ــان می هاي بهداده ــه نشـ ــت آمده از جدول سـ دهد، از دسـ

ــاي هیأت ــترین میانگین مربوط به  دیدگاه اعضـ علمی، بیشـ
ــتفاده در کتابخانه و کم  ــنایی با اینترنت براي اسـ ترین آشـ

ناوري وب دو         ــتفاده از ف به توانایی در اسـ میانگین مربوط 
ــت. وب دو به خدماتی در کتابخانه اطالق            درکتابخانه اسـ

هاي آن، اطالعات موجود در  ود که با کاربرد فناوريش می
نه            خا تاب هاي فیزیکی ک نه فراتر از مرز خا تاب به   ک نه    ها  گو

ندان اطالعات قرار        یازم یار ن مطلوب تر و نوین تري در اخت
یان دقیق تر، مفهوم وب دو به این معناســـت       می گیرد. به ب

ــترش اینترنت و افزایش کاربران، دیگر کاربران   که با گسـ
ــتتنها به خواندن اطالعات اکتفا نمی ن و کنند بلکه به نوشـ

پردازنــد. از تبــادل اطالعــات بــا کــاربران مختلف نیز می

مدیران کتابخانه        به      دیدگاه  یانگین مربوط  ــترین م ها، بیشـ
ترین و کم هفتگانه رایانههاي توانایی در استفاده از مهارت

صفحات    میانگین مربوط به توانایی در طراحی و نگهداري 
ــترین میانگین مربوط    ــت. از دیدگاه کتابداران، بیش وب اس

ترین به آشـنایی با اینترنت براي اسـتفاده در کتابخانه و کم  
صفحات    میانگین مربوط به توانایی در طراحی و نگهداري 

ــاي هیأت وب می ــد. بنابراین، اعضـ و کتابداران  علمی باشـ
بارة مهم      گاه موافقی در ید یت  د ــالح هاي بخش   ترین صـ

مدیران          ــوي دیگر، دیدگاه  ناوري اطالعات دارند. از سـ ف
نه      خا تاب یت      ها و ک بداران نیز در مورد کم اهم تا ترین ک
 هاي این بخش یکسان است.صالحیت
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  ت از دیدگاه جامعه مورد بررسیهاي فناوري اطالعامیانگین صالحیت جدول سه:

  هاي فناوري اطالعاتصالحیت
  علمیاعضاي هیأت

میانگین ±انحراف معیار   
مدیران کتابخانه 

میانگین ±انحراف معیار   
  کتابداران

میانگین ±انحراف معیار   
  6/4 ± 56/0  7/4 ± 45/0  7/4 ± 46/0  هاي اتوماسیون یکپارچه کتابخانهآشنایی با سیستم

  6/4 ± 57/0  6/4 ± 55/0  2/4 ± 71/0  با فناوري دیجیتال سازيآشنایی 
  5/4 ± 69/0  4/4 ± 65/0  5/4 ± 67/0  آشنایی با مدیریت پایگاه داده پزشکی

  7/4 ± 48/0  7/4 ± 50/0  7/4 ± 43/0  آشنایی با اینترنت براي استفاده در کتابخانه
  5/4 ± 61/0  5/4 ± 56/0  5/4 ± 60/0  آشنایی با ارتباطات راه دور و کار با شبکه

  4/4 ± 73/0  4/4 ± 65/0  2/4 ± 84/0  توانایی در استفاده از فناوري وب دو در کتابخانه
  6/4 ± 57/0  6/4 ± 54/0  4/4 ± 60/0  توانایی در توسعه و پشتیبانی از وب سایت کتابخانه

  6/4 ± 53/0  7/4 ± 42/0  7/4 ± 43/0  هفتگانه رایانههاي توانایی در استفاده از مهارت
  6/4 ± 58/0  7/4 ± 51/0  7/4 ± 46/0  توانایی در استفاده از نرم افزارهاي تخصصی
  4/4 ± 65/0  3/4 ± 77/0  2/4 ± 78/0  توانایی در طراحی و نگه داري صفحات وب

3/45 ± 47/4  هاي فناوري اطالعاتمیانگین کلی صالحیت  05/4 ± 0/46  37/4 ± 1/46  
  

دهد، از دیدگاه دست آمده از جدول چهار نشان میهاي بهیافته
 علمی، بیشترین میانگین مربوط به آشنایی با مبانی  اعضاي هیأت 

 ترین میانگین مربوط به آشنایی با مبانی آمارروش تحقیق و کم
ــت. از دیدگاه مدیران کتابخانه  ــتنباطی اسـ ــیفی و اسـ ها، توصـ

کتابخانه  یی با نیازهاي پژوهشی بیشترین میانگین مربوط به آشنا  
ــیفی و و کم ــنایی با مبانی آمار توص ترین میانگین مربوط به آش

شترین میانگین مربوط        ست. از دیدگاه کتابداران، بی ستنباطی ا ا

ــی کتابخانه و کم          ــنایی با نیازهاي پژوهشـ نگین ترین میا به آشـ
ــت.     ــتنباطی اس ــیفی و اس ــنایی با مبانی آمار توص مربوط به آش

داران در ها و کتاب   توان گفت که مدیران کتابخانه       راین، میبناب 
هاي پژوهش و هر ســـه جامعه مورد  ترین صـــالحیتمورد مهم

هاي این بخش، بررســـی در مورد کم اهمیت ترین صـــالحیت
  دیدگاه یکسانی دارند.

  
  ورد بررسیهاي پژوهش از دیدگاه جامعه ممیانگین صالحیت جدول چهار:

  علمیاعضاي هیأت  هاي پژوهشصالحیت
میانگین ±انحراف معیار   

مدیران کتابخانه 
میانگین ±انحراف معیار   

  کتابداران
میانگین ±انحراف معیار   

  4/4 ± 64/0  5/4 ± 70/0  6/4 ± 58/0  آشنایی با مبانی روش تحقیق 
  4/4 ± 65/0  5/4 ± 61/0  6/4 ± 60/0  هاي مختلف پژوهشآشنایی با اصول و روش

  5/4 ± 55/0  6/4 ± 65/0  5/4 ± 59/0  آشنایی با نیازهاي پژوهشی کتابخانه
  2/4 ± 77/0  1/4 ± 85/0  2/4 ± 70/0  آشنایی با مبانی آمار توصیفی و استنباطی
  3/4 ± 69/0  3/4 ± 73/0  5/4 ± 50/0  توانایی در استفاده از  ابزارهاي پژوهش 

  3/4 ± 78/0  2/4 ± 74/0  2/4 ± 64/0  توانایی در استفاده از نرم افزارهاي تحلیل داده  
  3/4 ± 71/0  2/4 ± 83/0  3/4 ± 66/0  کمی و کیفی در پژوهش توانایی در استفاده از روشهاي

  3/4 ± 71/0  2/4 ± 80/0  4/4 ± 67/0  توانایی در طراحی فرضیات و سواالت پژوهش
  4/4 ± 73/0  4/4 ± 81/0  5/4 ± 60/0  بکارگیري نرم افزارهاي رفرنس نویسیتوانایی در 

  3/4 ± 70/0  3/4 ± 75/0  5/4 ± 67/0  توانایی در تهیه پروپوزال و انجام طرح پژوهشی
  9/43 ± 72/5  6/43 ± 37/6  7/44 ± 31/5  هاي پژوهشمیانگین کلی صالحیت
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دهد، از دست آمده از جدول پنج نشان میهاي بهیافته
علمی، بیشترین میانگین مربوط به دیدگاه اعضاي هیأت

توانایی در برقراري ارتباط موثر با مراجعان و همکاران و 
هاي ترین میانگین مربوط به توانایی در کار با فرهنگکم

ها، بیشترین مختلف است. از دیدگاه مدیران کتابخانه
یانگین مربوط به توانایی در برقراري ارتباط موثر با مراجعان م

ترین میانگین مربوط به توانایی در کار با و همکاران و کم
هاي مختلف است. از دیدگاه کتابداران، بیشترین فرهنگ

میانگین مربوط به توانایی در برقراري ارتباط موثر با مراجعان 
به توانایی در ترین میانگین مربوط و همکاران و کم

باشد. بنابراین، به طور کلی می توان هاي مشاوره میمهارت
گفت که هر سه جامعه مورد بررسی دیدگاه یکسانی نسبت 

هاي بخش ارتباطی دارند و مشخصا ترین صالحیتبه مهم
رة ها نیز، درباعلمی و مدیران کتابخانهدیدگاه اعضاي هیأت

  .اطی یکسان استهاي بخش ارتبکم اهمیت ترین صالحیت

  
  هاي ارتباطی از دیدگاه جامعه مورد بررسیمیانگین صالحیت جدول پنج:

  هاي ارتباطیصالحیت
  علمیاعضاي هیأت

میانگین ±انحراف معیار   
انحراف  مدیران کتابخانه

میانگین ±معیار   
  کتابداران

میانگین ±انحراف معیار   
  7/4 ± 45/0  8/4 ± 42/0  9/4 ± 30/0  برقراري ارتباط موثر با مراجعان و همکارانتوانایی در 

  7/4 ± 48/0  8/4 ± 47/0  8/4 ± 35/0  هاتوانایی در برقراري ارتباط موثر با سایر کتابخانه
  6/4 ± 52/0  6/4 ± 63/0  5/4 ± 50/0  توانایی در برقراري ارتباط موثر با ناشران و کارگزاران

  5/4 ± 61/0  6/4 ± 64/0  5/4 ± 60/0  هاي حرفه ايدر برقراري ارتباط موثر با انجمنتوانایی 
توانایی در اشتراك گذاري دانش و تجربه خود با 

  6/4 ± 58/0  8/4 ± 47/0  5/4 ± 67/0  دیگران

  6/4 ± 53/0  6/4 ± 58/0  6/4 ± 58/0  توانایی در انجام کار گروهی
  5/4 ±  64/0  4/4 ± 77/0  3/4 ± 65/0  مختلفهاي توانایی در کار با فرهنگ

  5/4 ± 64/0  4/4 ± 65/0  5/4 ± 50/0  هاي مشاورهتوانایی در مهارت
  5/4 ± 57/0  6/4 ± 59/0  4/4 ± 60/0  هاي ارتباطی شفاهی و نوشتاريتوانایی در مهارت

  6/4 ± 51/0  7/4 ± 57/0  6/4 ± 58/0  هاي ارتباطی کامپیوتري (چت، ایمیل)توانایی در مهارت
  3/46 ± 41/4  7/46 ± 70/4  0/46 ± 19/4  هاي ارتباطیمیانگین کلی صالحیت

  
تایج به ــان می  ن ــش نشـ ــت آمده از جدول شـ دهد، از دسـ

ــاي هیأت ــترین میانگین مربوط به دیدگاه اعض علمی، بیش
کاربران و              به  مات  خد ئه بهترین  به ارا هد  نایی در تع توا

کت در        کم ــر نایی براي شـ به توا یانگین مربوط  ترین م
یت   عال یدگاه          ف نه اســـت. از د خا تاب یرون ک هاي حرفه اي ب

ر ها، بیشترین میانگین مربوط به توانایی دمدیران کتابخانه
کاربران و کم             به  مات  خد ئه بهترین  به ارا هد  ترین تع

یت        عال ــرکت در ف نایی براي شـ توا به  یانگین مربوط  هاي  م

بداران،            تا گاه ک ید نه اســــت. از د خا تاب فه اي بیرون ک حر
شتیاق به یادگیري    توانایی در ا شترین میانگین مربوط به  ی ب

هارت  ید و   م جد نایی    کم هاي  به توا یانگین مربوط  ترین م
یت     عال ــرکت در ف خانه       براي شـ تاب هاي حرفه اي بیرون ک

توان گفت که دیدگاه هر ســه جامعه اســت. بنابراین، می
ــالحیت بخش   ــی دربارة کم اهمیت ترین صـ مورد بررسـ

  هاي فردي و اخالقی یکسان است. صالحیت
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  هاي فردي و اخالقی از دیدگاه جامعه مورد بررسیمیانگین صالحیت جدول شش:

  هاي فردي و اخالقیصالحیت
  علمیاعضاي هیأت

میانگین ±انحراف معیار   
مدیران کتابخانه 

میانگین ±انحراف معیار   
  کتابداران

میانگین ±انحراف معیار   
  8/4 ± 41/0  8/4 ± 32/0  8/4 ± 40/0  توانایی در تعهد به ارائه بهترین خدمات به کاربران

  8/4 ± 43/0  8/4 ± 32/0  7/4 ± 46/0  توانایی در ایجاد محیطی پر از احترام و اطمینان متقابل
  8/4 ± 38/0  8/4 ± 38/0  7/4 ± 43/0  هاي جدیدتوانایی در اشتیاق به یادگیري مهارت

  8/4 ± 42/0  7/4 ± 51/0  8/4 ± 35/0  هاي حرفه ايتوانایی در تعهد به اخالق و ارزش
  6/4 ± 57/0  7/4 ± 49/0  6/4 ± 57/0  تخصصی و برنامه ریزي شغلی توانایی در تعهد به یادگیري

  6/4 ± 53/0  6/4 ± 54/0  6/4 ± 65/0  (خواندن، نوشتن، مکالمه) توانایی در تسلط به زبان انگلیسی
  6/4 ± 52/0  7/4 ± 51/0  6/4 ± 48/0  توانایی در سازگاري با تغییرات

  7/4 ± 48/0  6/4 ± 58/0  6/4 ± 48/0  توانایی در داشتن تفکر خالق
  6/4 ± 61/0  5/4 ± 69/0  5/4 ± 60/0  توانایی در انجام کار به صورت مستقل

  5/4 ± 67/0  4/4 ± 65/0  3/4 ± 57/0  انههاي حرفه اي بیرون کتابختوانایی براي شرکت در فعالیت
4/46 ± 52/3  هاي فردي و اخالقیمیانگین کلی صالحیت  98/3 ± 1/47  80/3 ± 0/47  

  
سی  صالحیت   پس از برر شده و تطبیق  س هاي بههاي انجام  ت د

ی در  رسانی پزشک  هاي رشته کتابداري و اطالع آمده با سرفصل  
ــط چند نفر از     ــد، توس ــی ارش ــناس ــی و کارش ــناس مقطع کارش

صین کتابداري و اطالع    ص سیاهه      متخ ساس  شکی، برا سانی پز  ر
ــاق             ــه طور کلی میزان انطب ــد کــه ب ــخص شــ ــی مشـ وارسـ

ــالحیت ــل هايصـ ــر فصـ ــته  موردنیاز کتابداران با سـ هاي رشـ
ــی    کتابداري و اطالع ــناس ــکی در مقطع کارش ــانی پزش   60رس

  درصد است.  66درصد و در مقطع کارشناسی ارشد 
ــان داد که    ــی نش ــیاهه وارس ــوي دیگر، س ــالحیتاز س هاي ص

سی         صل مقطع کارشنا سر ف شترین تطابق را با  شته   رمدیریتی بی
سانی  کتابداري و اطالع شکی  ر صد  80(پز صالحیت در هاي )، 

ــد 70فناوري اطالعات (   ــالحیت درصـ ــتجوي  )، صـ هاي جسـ
)،  درصــد 50هاي ارتباطی ()، صــالحیتدرصــد 60اطالعات (
صد  40هاي پژوهش (صالحیت  صالحیت  )در هاي فردي و و 
  ترین تطابق را  دارند. ) کمدرصد 30اخالقی (

صالحیت  صل     هم چنین  سرف شترین تطابق را با  هاي مدیریتی بی
شکی  رسانی پز رشته کتابداري و اطالع مقطع کارشناسی ارشد    

ــد 90( حیــت  درصــ ــال پژوهش (  )، صـ ــد 80هــاي  )،  درصــ
هاي )، صالحیت درصد  70هاي جستجوي اطالعات ( صالحیت 

ــد 70فناوري اطالعات (   ــالحیت درصـ  40هاي ارتباطی (  )، صـ
ترین ) کمدرصد  30هاي فردي و اخالقی (و صالحیت ) درصد 

 تطابق را دارند. 

 
  

ــازمان در گرو رشـــد حرفه اي و باال بردن بهبود خدمات هر سـ
هاي علمی و فنی کارکنان آن ســازمان   ســطح دانش و مهارت 

صالحیت     شناخت  ست. از آن جا که  هاي کتابداران و ارتقاي ا
به عنوان        نه  خا تاب ــروري و  آن در ک کانون پژوهش، امري ضـ

سطح دانش و مهارت در کتابداران     ست، باالبودن  انکارناپذیر ا
ــرفت کتابخانه       ــتاي پیشـ ــکی نیز، در راسـ هبود  ها و ب علوم پزشـ

  خدمات آن امري بسیار مهم تلقی می شود.
ــان داد، به طور کلی از دیدگاه       یافته   ــر نشـ هاي پژوهش حاضـ

هاي جســـتجوي اطالعات به علمی، صـــالحیتاعضـــاي هیأت
هش هاي پژوها شناسایی شدند. یافته   عنوان مهم ترین صالحیت 
هاي جســـتجوي اطالعات از دیدگاه دربارة اهمیت صـــالحیت

ــاي هیأت  ی که  و نیتکهاي باتلر، نیکولز   علمی، با پژوهش اعضـ
ــالحیت  ــان دادند ص ــتجو و بازیابی اطالعات برانش  يهاي جس

  .]20-22[کنند، هم راستا استکتابداران نقش مهمی ایفا می

 بحث و نتیجه گیري
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ا هاي مدیریتی رها، صــالحیتاز ســوي دیگر، مدیران کتابخانه
اي هها شـــناســـایی کردند. یافتهبه عنوان مهم ترین صـــالحیت

ــالحیت     هاي مدیریتی از دیدگاه      پژوهش در زمینۀ اهمیت صـ
ــو با پژوهش ــاري مدیران، همس و ماي  ]14[، چان]17[هاي انص

لد   یت     ]23[فی ــالح که صـ به عنوان     اســـت  مدیریتی را  هاي 
ــالحیت  بداران معرفی کرده     صـ یاز کتا ــلی موردن ند.  هاي اصـ ا

هاي گایز، ســانترا و چنین پژوهش حاضــر همســو با پژوهشهم
ــالح     ــت که بر اهمیت صـ تاکید     یت رحمان اسـ هاي مدیریتی 

  .]24-26[اندکرده
هاي فردي و اخالقی به عنوان از دیدگاه کتابداران، صـــالحیت

هاي پژوهش در ها شــناســایی شــدند. یافتهترین صــالحیتمهم
ــالحیت     نه اهمیت صـ اخالقی از دیدگاه    هاي بین فردي و  زمی

ــو با یافته   ]27[و هرنون ]15[هاي پژوهش ریگانکتابداران همس
صالحیت    ست که  هاي بین فردي، اخالقی، ارتباطی و رفتاري ا
ــالحی ــخص  ترا به عنوان ص ــی براي کتابداران مش ــاس هاي اس

ند.  کرده گاه پژوهش   ا چه  یت و      ها اگر با اهم طه  یی در راب
ـه  ـارت    ضرورت ب ـارگیري مه ـاي ارتباطی در فعالیت ک ي هاه

ــران   متخصصیناجتماعی گوناگون و در میان  مختلـــف در ایـ
ــر می   همسـئله آن اسـت که متخصـصـان حرف    اما شـود،  منتشــــ

ـرایش زیادي به بررسی      ـاکنون گ کتابداري، بویژه کتابداران ت
ــوص ارتباطات بین     کارگیري مهارت   و به  هاي ارتباطی، بخصـ

هاي کتابداري و سازمان کتابخانه از خود نشان فردي در فعالیت
ــتینداده ــده، اند. یکی از کاسـ هایی که منجر به چنین امري شـ

ـ  اينبود واحد ویژه ـ  هدر برنام ـداري   ی گـروه آموزش هـاي کتاب
ــانی در زمینو اطالع فردي و اجتماعی و عوامل ارتباط بین هرسـ
  ایـن مهـارت در میان کتابداران است.  هدهنـد توسـعه

صالحیت      سی،  سه جامعه مورد برر هاي پژوهش از دیدگاه هر 
صالحیت به عنوان کم اهمیت شدند.     ترین  سایی  شنا وجه با تها 

که    ــت عات الطا به این بداران و      پشـ تا نه پژوهش اســــت، ک وا
ــصـــان اط  یت     العمتخصـ عال که در ف به     رســـانی  هاي مربوط 

یابی اط    باز ع گردآوري، پردازش، ذخیره و  ند ال  ،ات تبحر دار
شند   می شته با  .توانند در فرآیند پژوهش نقش مفید و مؤثري دا

ــاف، در فرآینـد پژوهش، کتـابخـانـه بـه       عنوان  بـا این اوصــ

شی  شود که داده تعریف میها اي از فعالیتمجموعه هاي پژوه
وانند تمی پزشکی  رسانان الع کتابداران و اط.کندرا حمایت می

نوان ع به ،اي داشته باشند؛ از طرفیپژوهش نقش دوگانهامر در 
پژوهشگر دانش کتابداري را ارتقا دهند و از طرف دیگر، چون 

 یتتوانند با هدات اســت، میالعاپژوهش فرآیندي مبتنی بر اط
مایی پژوهش  ــترش     و راهن به گسـ ند پژوهش،  گران در فرآی

  .دانش بشري کمک کنند
صالحیت    ضر در زمینه کم اهمیت بودن  اي هنتایج پژوهش حا

ــی     تایج بررسـ با ن به نوعی  نه     پژوهش  خا تاب اي  ه هاي انجمن ک
ــی ــصـ ــن  ،]28[تخصـ خانه    ]29[وب جانکشـ هاي  ، انجمن کتاب

 ]30[هاي حقوق  و انجمن آمریکایی کتابخانه      ]11[آمریکایی  
هاي پژوهش تاکید کرده اند، همخوانی که بر اهمیت صالحیت

ــر در زمی        تایج پژوهش حاضـ نه کم اهمیت   ندارد. با توجه به ن
توان گفت که با نگاهی به هاي پژوهشــی، میبودن صــالحیت

هاي نه چندان دور، متوجه عملکرد کتابداران ایران در گذشــته
ــد که کتابداران برخالف انجام وظیفه و فعالیت در           خواهیم شـ

ته        ــ نداشـ به پژوهش  یا توجهی  یا در امر   کانون پژوهش،  ند و  ا
ناشــی از  د. شــاید این امرانپژوهش بســیار کمرنگ ظاهر شــده
ي اي اســت که محیط کار رویکرد غیر واقع بینانه آنان به حرفه

ــالحیت علمی و   ــت. کتابداران با ارتقا ص آن مکانی مقدس اس
پژوهشی خود باید این باور را در دیدگاه خود بارور سازند که   
ــتوانه آموزش        ــلی پژوهش  و پژوهش پشـ کتابخانه کانون اصـ

شتوانه پژوهش امکان پذیر نیست؛   است؛ هیچ آموزشی بد   ون پ
شی بدون برخورداري از     شن تر، هیچ مرکز آموز به عبارتی رو
پشــتوانه علمی و پژوهشــی قادر به ایفاي رســالت خود نخواهد  

ها همواره کانون پژوهش بوده اند؛ هر زمان      . کتابخانه   ]31[ بود
که پژوهشـــی صـــورت گرفته، کتابخانه در مرکز ثقل آن قرار 
داشته است. از این رو می توان گفت، تمام مراحل پژوهش در    

ست و کمتر تحقیقی بدون دخالت کتابخا  ه نارتباط با کتابخانه ا
شی  و کتابداران انجام می گیرد. کمک کتابداران در امور پژوه

مه             نا با بر مات  خد نگ کردن  ماه قاتی    به منظور ه هاي تحقی
با              یت کتابدارانی  نابراین، ترب یار دارد. ب ــ ــازمان اهمیت بسـ سـ

ــالحیت ها و مهارت ــیدن   ص ــی موردنیاز، براي رس هاي پژوهش
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ست؛       سیار حائز اهمیت ا با این وجود  سازمان به اهداف خود ب

اند. کتابداران کمتر خود را مستقیما درگیر مقوله پژوهش کرده 
ــطح    ــکی به دلیل باالبودن س ــگاه هاي علوم پزش از طرفی، دانش

ــرورت مراجعان و نیازهاي اطالعاتی خاص موردنیاز آن ها، ضـ
ــود؛ بنابراین، با توجه به پایین بودن   این مســئله دوچندان می ش

هاي اي پژوهشی کتابداران دانشگاه  همیانگین اهمیت صالحیت 
زوم  ها، لعلوم پزشـکی موردبررسـی نسـبت به سـایر صـالحیت     

آشنایی   هاي تحقیقاتی ودرگیرکردن بیشتر کتابداران در پروژه 
بیشـــتر کتابداران با مســـئله تحقیق و پژوهش بیشـــتر مشـــخص 

  گردد.می
ــوي دیگر، یافته ــان داد که میزان انطباق از سـ هاي پژوهش نشـ

ــالح ــل      یت صـ ــرفصـ ــته    هاي موردنیاز کتابداران با سـ هاي رشـ
ــی    کتابداري و اطالع ــناس ــکی در مقطع کارش ــانی پزش   60رس

درصد است؛ از این رو،  66درصد و در مقطع کارشناسی ارشد 
ه توان گفت، ســرفصــل فعلی رشــت با توجه به نتایج پژوهش می

رسانی پزشکی در مقطع کارشناسی در زمینه     کتابداري و اطالع
ــال ــالحیت حیتص ــوص در زمینه ص هاي هاي پژوهش و بخص

ــته کتابداري و اطالع   ــل رش ــرفص ــانیفردي و اخالقی و س   رس
 هايپزشــکی در مقطع کارشــناســی ارشــد در زمینه صــالحیت 

ــالحیت   بازنگري و      ارتباطی و صـ یاز به  هاي فردي و اخالقی ن
  نظر اساسی دارد.تجدید

ــل یافته ــرفص ــعف س ــته  هاي پژوهش در زمینه نقاط ض هاي رش
  ]32[رسانی پزشکی هم سو با پژوهش درموندکتابداري و اطالع

شنهاد می    ست که پی شی رشته کتابداري   کند، برنامها  هاي آموز
هاي ارتباطی و بین فردي را به رســـانی باید صـــالحیتو اطالع

ها در  صـــورت عملی مطرح کند؛ زیرا آموزش این صـــالحیت
ــت. آمو ــکل اسـ زش و انجام برخی از محیط کالس درس مشـ

ند کارگروهی و ارائه     فعالیت   ــی می ها، مان تواند در   هاي کالسـ
ــود. بنابرای هاي بین فردي مفید و موثر واقع   بهبود مهارت  ن، شـ

رسانی باید به ارزیابی مجدد برنامه   هاي کتابداري و اطالعگروه
ــی بپردازند و در برنامه ــی در مقاطع مختلف آموزشـ هاي  درسـ

ص    شی به  هاي ارتباطی، فردي و اخالقی، آموزش الحیتآموز
کـه براي کـارکنـان و کتـابـداران مهم      _کـاربران و پژوهش  

  توجه بیشتري داشته باشند. _هستند

نهاد  ها، به عنوان یکبحث برانگیز در کتابخانه لیمسـا  یکی از
زم هاي العلمی و خدماتی، تربیت کتابدارانی اســت که مهارت

ضروري را براي اداره   اي ها و ارائه خدمات کتابخانهبخانهکتاو 
قطعا عملکرد صــحیح کتابداران در پرتو داشــتن داشــته باشــند. 

ــی   ــبرد اهداف کتابخانه ها و اثر بخش مهارت هاي الزم، در پیش
  آن مؤثر خواهد بود.

ــرعت در حال      از آن جایی که محیط کار در کتابخانه        ها به سـ
سب مهارت      سته به ک ست، کتابداران باید پیو هاي جدید تغییر ا

ــان بپردازند. کتابداران       و تقویت مهارت   یازشـ هاي فعلی موردن
ــکی براي همگام بودن با تغییرات و تحوالت حرفه نیاز به       پزشـ

به        تا قادر  ــازگاري با این     آموزش و یادگیري مداوم دارند  سـ
ــعه حرفه کتابداري   ــد و توسـ ــند و بتوانند در رشـ تغییرات باشـ

  توانمند ظاهر شوند.  
صالحیت ها       ضر، برخی از  شود که در پژوهش حا یادآور می 
براي پاسخ دهندگان شاید به این دلیل که اکثر ایشان آنها را از    
سیار مبهم و         شکی می دانند، گاه ب شتۀ پز صان ر ص وظایف متخ

ه بوده  و از دیدگاه افراد جامعه کم ارزش و غیر ضروري پوشید
ها  دانسته شده است. فقدان اطالعات، عدم آموزش این مهارت   

اتی، احتماال ناشــی از و هم چنین عدم تقاضــا براي چنین خدم
بت به نقش      ــ هاي در حال ظهور کتابداران      آگاهی محدود نسـ

سویی دیگر احتمال دارد تحوالت عمد      ست. از  شکی ا ر  ه دپز
سانی پزشکی و انفورماتیک پزشکی    رشته کتابداري و اطالع   ر

ــد.    ــده باش ــکی درك نش ــط کتابداران پزش هنوز به خوبی توس
بنابراین، اســـتادان کتابداري باید براي باالبردن ســـطح دانش و 
مهارت دانشـجویان نسـبت به اصـول و فنون کتابداري جدید و    

سنتی و کاربردي حوزه کتابدار  کنند و  ي تالشتقویت مفاهیم 
هاي ضمن خدمت  مدیران و مسئوالن در ارتقاي سطح آموزش  

  کتابداران و کمک به افزایش دانش و مهارت ایشان بکوشند.
ــنهاد می  ــاس نتایج پژوهش پیش ــکی براس ــود، کتابداران پزش  ش

هــاي حرفــه آگــاهی خود را در مورد تحوالت و دگرگونی
ــ            ــرک ــد؛ این افزایش آگــاهی از طریق شـ ت در افزایش دهن

ــمینارها، کارگاه     ــکی     سـ ها و مذاکرات انجمن کتابداران پزشـ
امکان پذیر است. هم چنین کتابداران به منظور درك تحوالتی 

نه       خا تاب عه و          هاي دیگر روي می که در ک طال به م ید  با هد،  د
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یت       ــالح ند. صـ بادرت ورز فه   پژوهش م خاص  هاي حر اي 
یاز          هارت موردن ــکی براي کســـب دانش و م بداران پزشـ تا ک

ــکی و آماده به کارکردن آنها در کتابخانه          ک هاي  تابداران پزشـ
به فرآیند            با توجه  ــد. هم چنین  باشـ ید  ند مف ــکی می توا پزشـ

ــل  ــرفص ــی  طوالنی و زمان بر بازنگري در س ها و برنامه آموزش
ست کارگاه    شته، الزم ا شی براي ارتقاي  ها و دورهر هاي آموز

بدارا       تا باطی، فردي و اخالقی ک هارت ارت ــطح م ب سـ ا  ن منطبق 
فت   ــر ــیوه     پیشـ بداري و آموزش شـ تا هاي نوین  هاي حوزه ک

  کتابداري  براي کتابداران پزشکی برگزار شود. 
قاط شــود که نهاي پژوهش حاضــر، پیشــنهاد میباتوجه به یافته

ــئوالن قرار گیرد تا با منطبق  ــعف کتابداران مورد توجه مسـ ضـ
شته کتابداري با نی        شجویان ر صل دروس دان سرف زهاي اکردن 

ــی و بنیادین به آموزش       جدید کتابخانه      ــاسـ ها، به گونه اي اسـ
نه        خا تاب مد ک کارآ ند.    نیروي    مدیران  ،اســـت  الزمها بپرداز

 نظیر را هاکتابخانه راهبردي مباحث دانشگاهی  هايکتابخانه

ــرکت  ندهاي   در شـ ــی، فرای  هاي پایگاه   مدیریت   آموزشـ
 اند،نشده  شناسایی   تاکنون که یمباحث سایر  و علمی اطالعات

سی  ست،  هم .کنند برر  کارمندان تعلیم و تربیتچنین الزم ا
 باید شغلی  جدید هايصالحیت  امروزهها ارتقا یابد. کتابخانه

ستر  شد  داشته بردر را هامهارت از عظیمی ةگ نیز  کتابداران با
ــتر دانش نیازمند  به ،زمینه ها تمام در ترعمیق درك و بیش

ناوري  رشـــد پژوهش، در ویژه عات،  ف  هاي آموزش اطال
 کتابداران موفقیت و هستند  الکترونیکی دانش و الکترونیکی

شتن  پایه بر مبتنی  سب  و گوناگون هايصالحیت  دا  در منا
شد  ایجاد ارتباطات، زمینه  تحلیل تجزیه، ،آموزش فردي، ر

ست پژوهش  و ست که   .ا شد  مدیران و کتابدارانباید دان  ار

 تحقیقاتی و عملیاتی هايآموزش در همکاري از توانندمی
سعه  هايفعالیت سایر  و سانی  منابع تو سوي    .ببرند سود  ان از 

 دانشگاهی  هايکتابخانه یانسان  منابع توسعه  هايبرنامهدیگر، 
ند    یازم مه    ن نا کاري  و راهبردي ریزي بر باط  در هم  با  ارت

 در بتواند دانشـگاهی  هايکتابخانه تا اسـت  هاسـایردانشـگاه  
ــبکه هايمحیط  همانندي و تطابق یکدیگر با جدید اي ش
  .باشند داشته

  
  

گونه حمایت مالی و سـازمانی انجـام   پژوهش حاضر بدون هیچ
ــده ــت ش ــت یگفتن .اس   مالحظات یتمام مطالعه نیا در ،اس
  هگرفت قرار توجه مورد صداقت و امانت شرط جمله از ی،اخالق
  . است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تشکر و قدردانی
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Abotalebi P1/ Biglu MH2 
 Abstract 

 
Introduction: The major objective of library and information science education is to train 
skilled human resources for medical libraries. This study aimed to explore the competencies 
required for librarians in medical universities, and their conformity with library and 
information science syllabi in Iran. 
Methods: This applied survey, was conducted in 2016-2017. The population of the study 
consisted of all faculty members of library and information science departments, the 
librarians and library directors of medical universities from among whom a total number of 
240 persons were randomly selected. A questionnaire was used for collecting data which 
were then analyzed using SPSS version 22.  
Results: According to the findings, searching information, managerial and personal and 
ethical competencies were considered as the most important competencies from the 
perspective of faculty members, library directors and librarians, respectively. The results 
also indicated that research competencies were considered as the least important 
competencies by the three groups. The conformity of required competencies for librarians 
with library and information science syllabi at undergraduate postgraduate levels was 60 
and 66%, respectively. 
Conclusion: Medical librarians are required to acquire necessary abilities to enhance their 
professional knowledge and skills. The competencies presented in this study can be helpful 
for medical library and information profession. 
Keywords: professional competence, Librarians, library director, faculty members, 
medical universities, Iran 
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